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 Nº 2.056

“A”; ponto este localizado na divisa da propriedade da Prefeitura Municipal de Sorocaba de 
mat. 42.264, com divisa da propriedade da Prefeitura Municipal de Sorocaba de mat. 71.528, 
segue em linha reta, por uma distância de 22,89 metros, confrontando com a Avenida Quin-
ze de Agosto, até o ponto “1”; início da descrição, defl ete à esquerda, segue em linha reta, 
por uma distância de 2,59 metros, confrontando com área remanescente da propriedade da 
Prefeitura Municipal de Sorocaba, até o ponto “2”; defl ete à direita, segue em linha reta, por 
uma distância de 310,17 metros, confrontando com área remanescente da propriedade da 
Prefeitura municipal de Sorocaba, até o ponto “3”; defl ete à direita, segue em linha reta, por 
uma distância de 6,55 metros, confrontando com área da Prefeitura Municipal de Sorocaba 
mat. 71.527, até o ponto “4”; defl ete à direita, segue em linha reta, por uma distância de 
302,96 metros, confrontando com área remanescente de propriedade da Prefeitura Munici-
pal de Sorocaba, até o ponto “5”, defl ete à esquerda, segue em linha reta, por uma distância 
de 1,75 metros, confrontando com área remanescente da Prefeitura Municipal de Sorocaba, 
até o ponto “6”; defl ete à direita, segue em linha reta, por uma distância de 2,00 metros, 
confrontando com Avenida Quinze de Agosto, até o ponto “1”, início da descrição, encerrando 
uma área de 274,35 metros quadrados. Informamos que a faixa de servidão descrita, incide 
em  APP”.
Art. 2º A presente insti tuição de faixa de servidão objeto do arti go 1º do presente Decreto 
efeti var-se-á por valor simbólico. 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba 
orçamentária própria.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 4 de julho de 2 018, 363º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA
Secretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ERIC RODRIGUES VIEIRA
Secretário do Gabinete Central
RONALD PEREIRA DA SILVA
Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais
___________________________________________________________________________

(Processo nº 18.889/2018)
DECRETO Nº 23.862, DE 4 DE JULHO DE 2 018.

(Declara qualifi cado como Organização Social no âmbito da Secretaria da Saúde de Sorocaba 
o USA – UNIÃO SAÚDE E APOIO).
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe so-
bre a qualifi cação de enti dades como organizações sociais e que tal legislação determina que 
o Poder Executi vo poderá qualifi car como organizações sociais pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fi ns lucrati vos, cujas ati vidades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa cientí fi ca, 
ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à 
saúde, atendidos aos requisitos ali previstos (arti go 1º);
CONSIDERANDO que essa mesma legislação estende no âmbito da União os efeitos de seus 
arti gos 11 e 12, § 3º, para as enti dades qualifi cadas como organizações sociais pelos Esta-
dos, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a 
legislação local não contrarie os preceitos daquela Lei e a legislação específi ca de âmbito 
federal;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 9.807, de 16 de novembro de 2011, que 
determina os requisitos para a qualifi cação de enti dades sem fi ns lucrati vos como organiza-
ções sociais desde que desenvolvam ati vidades não exclusivas do Poder Público nas áreas de 
ensino, pesquisa cientí fi ca, desenvolvimento tecnológico, planejamento urbano, proteção e 
preservação do meio ambiente, cultura, esporte e saúde;
CONSIDERANDO que nos termos do Processo Administrati vo nº 18.889/2018 houve análise e 
parecer jurídico, por solicitação do USA – UNIÃO SAÚDE E APOIO, concluindo-se que a citada 
enti dade cumpre os requisitos legais e específi cos relacionados no inciso I do arti go 2º da 
supramencionada Lei Municipal nº 9.807, de 16 de novembro de 2011, para sua qualifi cação 
como Organização Social;
CONSIDERANDO fi nalmente os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria da Saúde – SES - os 
quais refl etem em todos os segmentos de nosso Município, e que junto ao mesmo Processo 
Administrati vo nº 18.889/2018 houve aprovação da Secretária de Saúde - SES, quanto à con-
veniência e oportunidade do reconhecimento do USA – UNIÃO SAÚDE E APOIO como Orga-
nização Social, 
DECRETA:
Art. 1º Fica qualifi cado como Organização Social o USA – UNIÃO SAÚDE E APOIO nos termos 
do disposto na Lei Municipal nº 9.807, de 16 de novembro de 2011.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto, correrão por conta de 
verbas orçamentárias próprias.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 4 de julho de 2 018, 363º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA
Secretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ERIC RODRIGUES VIEIRA
Secretário do Gabinete Central
MARINA ELAINE PEREIRA
Secretária da Saúde
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais
___________________________________________________________________________

(Processo nº 19.819/2018)
DECRETO Nº 23.863, DE 4 DE JULHO DE 2 018.

(Declara qualifi cado como Organização Social no âmbito da Secretaria da Saúde de Sorocaba 
o INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE).
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe so-
bre a qualifi cação de enti dades como organizações sociais e que tal legislação determina que 
o Poder Executi vo poderá qualifi car como organizações sociais pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fi ns lucrati vos, cujas ati vidades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa cientí fi ca, 
ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à 
saúde, atendidos aos requisitos ali previstos (arti go 1º);
CONSIDERANDO que essa mesma legislação estende no âmbito da União os efeitos de seus 
arti gos 11 e 12, § 3º, para as enti dades qualifi cadas como organizações sociais pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legis-
lação local não contrarie os preceitos daquela Lei e a legislação específi ca de âmbito federal;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 9.807, de 16 de novembro de 2011, que 
determina os requisitos para a qualifi cação de enti dades sem fi ns lucrati vos como organiza-
ções sociais desde que desenvolvam ati vidades não exclusivas do Poder Público nas áreas de 
ensino, pesquisa cientí fi ca, desenvolvimento tecnológico, planejamento urbano, proteção e 
preservação do meio ambiente, cultura, esporte e saúde;
CONSIDERANDO que nos termos do Processo Administrati vo nº 19.819/2018 houve análise e 
parecer jurídico, por solicitação do INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, concluindo-
-se que a citada enti dade cumpre os requisitos legais e específi cos relacionados no inciso I do 
arti go 2º da supramencionada Lei Municipal nº 9.807, de 16 de novembro de 2011, para sua 
qualifi cação como Organização Social;
CONSIDERANDO fi nalmente os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria da Saúde – SES - os 
quais refl etem em todos os segmentos de nosso Município, e que junto ao mesmo Proces-
so Administrati vo nº 19.819/2018 houve aprovação da Secretária de Saúde - SES, quanto à 
conveniência e oportunidade do reconhecimento do INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE como Organização Social, 
DECRETA:
Art. 1º Fica qualifi cado como Organização Social o INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚ-
DE nos termos do disposto na Lei Municipal nº 9.807, de 16 de novembro de 2011.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto, correrão por conta de 
verbas orçamentárias próprias.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros, em 4 de julho de 2 018, 363º da Fundação de Sorocaba.
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO
Prefeito Municipal
GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA
Secretário dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais
ERIC RODRIGUES VIEIRA
Secretário do Gabinete Central
MARINA ELAINE PEREIRA
Secretária da Saúde
Publicado na Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais, na data supra.
VIVIANE DA MOTTA BERTO
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Ofi ciais
___________________________________________________________________________

(Processo nº 20.083/2018)
DECRETO Nº 23.864, DE 4 DE JULHO DE 2 018.

(Declara qualifi cado como Organização Social no âmbito da Secretaria da Saúde de Sorocaba 
o UNISAU – UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE).
JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO, Prefeito de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe so-
bre a qualifi cação de enti dades como organizações sociais e que tal legislação determina que 
o Poder Executi vo poderá qualifi car como organizações sociais pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fi ns lucrati vos, cujas ati vidades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa cientí fi ca, 
ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à 
saúde, atendidos aos requisitos ali previstos (arti go 1º);
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